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UBND HUYỆN CAN LỘC 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LỘC 

 

              Số: 63/KH-THCSĐL                                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Đồng Lộc, ngày 21 tháng 09 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động  

ngoài giờ chính khóa  

 

 Căn cứ Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/08/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2022 - 

2023; 

 Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ công văn 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 04 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trìnhgiáo dục trung 

học năm học 2022-2023; 

 Căn cứ kế hoạch số 3391/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 

UBND Huyện Can Lộc về kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 

2022- 2023; 

 Căn cứ Kế hoạch số 311/PGD ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

GD&ĐT Can Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2022 - 2023 

của bậc học THCS toàn huyện; 

 Căn cứ kế hoạch số 59/KH - THCSĐL ngày 18 tháng 9 năm 2022 của 

trường THCS Đồng Lộc về kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022 -  

2023.  Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hoạt động giáo dục 

kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

         1. Thuận lợi: 

       - Liên đội nhà trường 3 năm liên tục đạt nhiều thành tích cao trong các 

phong trào thi đua của học sình Thanh thiếu niên - nhi đồng, liên tục được tặng 

bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh và bằng khen của TW Đoàn TNCS 

HCM 

- Trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD - ĐT 

Can Lộc, BGH Nhà trường tân tâm với công việc. Học sinh ngoan, có ý thứ rèn 

luyện tốt, nghe lời thầy cô giáo. 

- Giáo viên nhà trường đa số nhiệt tình trong công tác, có kinh nghiệm 

trong chỉ đạo hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ chính khóa. 

- Nền nếp học tập và sinh hoạt khá ổn định, các em chấp hành tốt nội quy 

của nhà trường, thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ của học sinh theo quy định của 
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điều lệ trường Trung học, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

và có hiệu quả. 

- Phụ huynh học sinh có tinh thần và thái độ hợp tác tốt với nhà trường, 

trách nhiệm cao trong công việc đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ 

dạy học và giáo dục.  

2. Khó khăn: 

- Một số gia đình phụ huynh chưa quan tâm đến các hoạt động vui chơi, 

trải nghiệm của học sinh;  

- Một số giáo viên chưa chịu khó tìm tòi nâng cao năng lực, đổi mới 

PPDH phù hợp. Kĩ năng tổ chức các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp còn 

hạn chế. Một số GV chưa linh hoạt trong công tác tổ chức, công tác phối hợp 

giữa phụ huynh học sinh thiếu thường xuyên. 

- Chất lượng học sinh không đồng đều, nhiều học sinh tiếp thu chậm, kĩ 

năng giao tiếp của học sinh còn kém, học sinh chưa mạnh dạn trong các hoạt 

động. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và 

nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong 

phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm học tập tập thể cho học sinh; 

- Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi như: kĩ 

năng giao tiếp, ứng xử; kĩ năng quản lý, điều hành và tham gia các hoạt động tập 

thể; kĩ năng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, phát triển các 

hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội; 

- Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần tự giác và tích cực tham gia các hoạt 

động tập thể, hoạt động xã hội; hình thành nhân cách, đạo đức và thái độ cho 

học sinh trong học tập, lao động, tạo được niềm đam mê, hứng thú và tình yêu 

quê hương, đất nước cho mỗi một học sinh; 

- Giáo dục cho học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; đồng thời phát 

huy tinh thần tự học, tự rèn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh để 

góp phần xây dựng Đoàn - Đội vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung, chương trình hoạt động phải phù hợp tình hình thực tiễn; việc 

tổ chức thực hiện cần phải nghiêm túc, vui tươi và sát với chủ đề, chủ điểm, 

chương trình hành động theo quy định trong năm học. 

- Mọi hoạt động cần mang tính giáo dục cao, tránh phô trương, hình thức, 

áp đặc; cần phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và 

giáo viên Tổng phụ trách Đội để tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

1. Đối với học sinh: 

- Thông qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đầy đủ các chủ 

điểm tháng nhằm giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; “Học tập 
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và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Kĩ năng sống”,  

“Mười điều văn minh trong giao tiếp của học sinh”, … 

- Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống 

văn minh cho học sinh trong đơn vị. 

- Phát huy và xây dựng tốt các nề nếp kỉ cương trong nhà trường, nâng cao 

vai trò tự quản của học sinh trong từng tiết học ở từng lớp nhằm góp phần xây 

dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 

- Tổ chức tốt tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần của GVCN chủ 

nhiệm. 

- Thường xuyên giáo dục cho học sinh về trật tự an toàn giao thông, về 

phòng chống ma tuý, HIV- AIDS, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương 

tích, các bệnh thông thường, bệnh tay chân miệng, giáo dục pháp luật. phòng 

chống các tệ nạn xã hội, … 

- Theo dõi, nắm cụ thể các trường hợp học sinh cá biệt để có kế hoạch giúp 

đỡ, giáo dục tốt. 

- Thực hiện đủ các chủ đề, chủ điểm quy định cho mỗi tháng. 

- Tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương như: cổ động, mít-tinh… 

Chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ; tham gia các chương trình từ thiện, 

nhân đạo do các cấp tổ chức. 

- Chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường trên cơ sở phát 

huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của các ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên 

chi đội. 

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các 

buổi sinh hoạt lớp và bằng các phương tiện truyền thông trong nhà trường. 

- Tổ chức cho học sinh năm bắt và phát huy giá trị di tich văn hóa, lịch sử 

địa phương qua việc chăm sóc, tham quan; các hội thi dưới dạng như thi đố vui 

để học, tìm hiểu thế giới quanh ta… 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động. 

* Chỉ tiêu: 100% thực hiện tốt. 

  2.  Đối với giáo viên: 
- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của Ngành giáo dục. 

- Chấp hành và thực hiện tốt điều lệ nhà trường phổ thông, quy chế chuyên 

môn. 

- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người giáo viên, hoàn thành 

tốt các chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

- Xây dựng tốt nề nếp giảng dạy, sinh hoạt, hội họp cơ quan. Thực hiện tốt 

nội quy cơ quan, thực hiện tốt ATGT. Luôn gương mẫu là tấm gương sáng cho 

học sinh noi theo. 

 * Chỉ tiêu: 100% thực hiện tốt. 

2. Giải pháp cụ thể: 

2.1. Phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 

qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: 
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+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   

+ An toàn giao thông. 

+ Bảo vệ môi trường. 

+ Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả. 

+ Phòng tránh HIV/AIDS. 

+ Kỹ năng sống. 

+ Trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

+ Giáo dục môi trường biển đảo, tình hình Biển đông. 

+ Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục giới tính. 

+ Múa hát tập thể. 

+ Trò chơi dân gian. 

Phát huy vai trò, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên 

lớp. Ngoài nội dung sách giáo khoa thì nhà trường còn bổ sung thêm những nội 

dung mang tính thời sự vào nội dung sinh hoạt hàng tuần như: Giáo dục ý nghĩa 

của các ngày lễ lớn trong chủ điểm tháng; phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, bệnh 

tay chân miệng… 

- Ngoài ra kết hợp việc tổ chức các hoạt động Văn - Thể - Mĩ và phong trào 

Đội, nhà trường cũng đã triển khai chủ đề năm học, chủ điểm tháng theo chỉ đạo 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như: giáo 

dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, lối sống thông qua hoạt động thi tìm hiểu về 

lịch sử địa phương, an toàn giao thông, … 

- Tiết hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp được xếp theo từng khối lớp 

để không gây ảnh hưởng đến việc học văn hóa của học sinh. 

- Hình thức tổ chức: tổ chức tuyên truyền, thi đua, theo lớp, khối, trường 01 

tiết/tuần hoặc 4 tiết/tháng (Tùy điều kiện) 

2.2. Thời gian tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: 
- Thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm: Tiết chào cờ đầu tuần, tiết 

sinh hoạt lớp, tiết tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (theo phân 

công TKB của chuyên môn), các Hội thi do nhà trường tổ chức; các buổi ngoại 

khóa. 

- Thời gian tổ chức quy mô hoạt động trải nghiệm toàn trường vào dịp các 

ngày lễ lớn. 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

 

Tháng Chủ điểm Nội dung Ghi 

chú 

9/2022 

Mái trường 

thân yêu 

của em 

 

- Đại hội Liên đội 

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh trường lớp . 

- Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới. 

- Phát động ký kết tháng “An toàn giao 

thông”, Tuyên truyền và phổ biến pháp luật. 

- Phát thanh Măng non tháng 9 chủ đề “An 

toàn giao thông” 

- Tổ chức vui tết Trung thu. 
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10/2022 
Vòng tay 

bạn bè 

- Phối hợp với cán bộ thư viện giới thiệu sách 

theo chủ điểm. 

- Tập văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động chào 

mừng 20/10. 

- Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông, 

phòng tránh đuối nước. 

- Chăm sóc Đài Tưởng Niệm chiến thắng 

Liệt sĩ. 

- Tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lý cho HS 

toàn trường; 

 

11/ 2022 

Biết ơn 

thầy cô 

giáo 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 

ngày kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

- Tập văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động chào 

mừng ngày 20/11 

 

12/2022 
Uống nước 

nhớ nguồn 

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam như múa 

hát tập thể, tuyên truyền lịch sử Dân tộc. 

- Tổ chức hội thu “Kế hoạch nhỏ” 

- Tổ chức Lễ Kết nạp Đội viên đợt 1. 

- Trải nghiệm: K6 + K7 Tham quan di tích 

Đài tượng niệm các AHLS TT Đồng Lộc và 

KDT TNXP tại ngã ba Đồng Lộc; 

- Tặng quà cho các Thương bệnh binh có 

HCKK 

 

01/2023 
Ngày Tết 

quê em 

- Duy trì các hoạt động Đội theo lịch quy 

định. 

- Phát động tết vì người nghèo, tổ chức hội 

chợ cho toàn thể HS 

- CLB “Rèn chữ, giữ vở”  

- Thắp hương Đài tưởng niệm.  

 

02/2023 

Em yêu Tổ 

quốc Việt 

Nam 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa “CLB Mỹ 

thuật” vẽ tranh theo đề tài, thi viết vẽ tuổi 

học trò 

- Tổ chức Lễ trao quà cho HS nghèo đón tết. 

 

 

03/2023 
Tiến bước 

lên Đoàn 

- Tổ chức kết nạp Đội viên đợt 2. T/c Kết nạp 

đoàn cho HS lớp 9 đối với những em đủ ĐK 

và Đủ tuổi 

- Tổ chức thi Bóng chuyền toàn thể HS 

- Tổ chức cho HS lớp 8 Tham quan quê Bác 

(Theo đăng kí) 

 

04/2023 
Hòa bình 

và hữu 

- Đẩy mạnh các hoạt động tập thể, múa hát 

sân trường chào mừng giải phóng Miền Nam 
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nghị thống nhất đất nước. 

- Tổ chức tuyên truyền GDPL, tuyên truyền 

về luật PCCR, tổ chức câu lạc bộ phòng 

chống Đuối nước. 

HĐNK: Ngày hội sách 

- Tổ chức cho HS lớp 9 tham quan các 

trường nghề. 

05/2023 
Bác Hồ 

kính yêu 

- Tổng kết công tác Đội năm học 2021 - 

2022. 

- Tổ chức bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa 

phương. 

 

 

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Đối với Hiệu trưởng: 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch này, chỉ đạo 

thực hiện đối với từng cán bộ giáo viên và học sinh. Hiệu trưởng có thể ra các 

Quyết định thành lập các tổ khối, các ban phụ trách trong từng thời điểm tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm, nhằm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.  

2. Đối với Phó Hiệu trưởng: 

 Phó Hiệu trưởng chịu sự phân công của Hiệu trưởng, căn cứ vào kế hoạch 

này tổ chức triển khai đánh giá kết quả các nhiệm vụ thực hiện, đề xuất, kiến 

nghị những biện pháp cụ thể để thực hiện. 

 3.  Đối với các tổ chuyên môn: 

Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác của 

tổ phù hợp, trách chồng chéo hoạt động trải nghiệm với các hoạt động chuyên 

môn khác. Chỉ đạo, đánh giá, đề xuất các biện pháp để thực hiện  đối với các 

thành viên trong tổ. 

 4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có giáo viên chủ nhiệm căn cứ kế 

hoạch này để xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp. Báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch theo từng tháng, quý, học kỳ về đ/c Hiệu trưởng. Đề xuất các biện pháp 

để thực hiện kế hoạch này. 

 Các đoàn thể, bộ phận, các tổ trên cơ sở kế hoạch chung của trường để cụ 

thể hóa vào việc xây dựng kế hoạch của mìnhvà phổ biến đến các thành viên. 

Tất cả CB, GV, NV bám sát vào kế hoạch này của nhà trường để xây 

dựng kế hoạch cá nhân phù hợp./. 

  
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (để B/c); 

- Lưu: VT, Hồ sơ liên đội. 

HIỆU TRƯỞNG 
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